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ZOET WATER
ZEELTOM DE HOEK

BESPEELD DOOR

ZEELT 
Overhangende boomtakken en een hoge 

watertemperatuur. Daar houden ze van om overdag te 
rusten. Op deze schaduwrijke plekken onder water moet 
ik zijn in mijn zoektocht naar zeelt. In de ochtend en 
avond gaan ze foerageren, maar overdag zoek ik hier. 
Ik zie ze wel, maar eenvoudig is het fotograferen niet. 

Duik, na duik, na duik begin ik het te begrijpen.

Tekst en foto’s: Janny Bosman
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Rustplek overdag gevonden, 
nu het vertrouwen nog winnen.
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ZOET WATER
ZEELTOM DE HOEK

Zo frontaal op de kop, met de dikke 
lippen, is de eerste gedachte: karper. 
Niet vreemd natuurlijk, want de zeelt 

behoort tot de karperachtigen. Maar de oranje 
irissen in de ogen zijn typerend bij zeelt. 
De olijfgroene tot gelige kleur en de stevige 
staart zijn ook prima herkenningspunten. 
Bijzonder schuw, dat mag ik wel zeggen. 
Brasem en voorn behoren daarnaast tot de 
karperachtigen en die zijn bij de meesten wel 
bekend. Maar de zeelt minder, deze loopt 
achter in bekendheid. Zeelt verdient zoveel 
meer, het is een prachtige vis. Na verschillende 
ontmoetingen is mij duidelijk geworden 
dat ik doorgaans wel een kansje krijg ze te 
fotograferen, ook al moet ik toegeven dat 
het niet eenvoudig is. Telkens weer ervaar 
ik dat je gepaste afstand moet houden, maar 
dat er ook een enkel moment komt dat zij 
uit nieuwsgierigheid naar jou toekomen of 
ze je wat meer toelaten. Met name in hun 
paaiperiode is zeelt beter te benaderen. 
Geduld wordt op de proef gesteld, maar zeker 
beloond. Soms vraag ik mij af, hoelang houd ik 
dit vol? Tijdens een duik in een zandafgraving 
kom ik zeelt tegen. Het water is warm in 
juli, de duikcomputer geeft ondiep zelfs 23 
graden aan. De toplaag is mede hierdoor 
erg wazig maar de waterplanten staan er 
mooi bij. En waterplanten zijn noodzakelijk 
voor een goede leefomgeving van de zeelt. 
Voorgaande duiken had ik een zoomlens 12/40 
gemonteerd en dat gaat redelijk. Je kunt wat 
afstand houden van de schuwe zeelt, maar ik 
ben nog niet tevreden. Het moet beter kunnen. 
Ik besluit nu een 8mm fisheye te gebruiken 
omdat ik niet alleen de zeelt, maar ook nog 

wat omgevingssfeer wil vastleggen. Ik leg de 
lat voor mijzelf hierdoor nog hoger want nu 
moet ik de vis dichtbij zien te benaderen. Het 
gaat lijken op een mission impossible. Zeven 
zeelten hangen onder de boomtakken. Enkele 
zwemmen even weg en komen redelijk snel 
weer terug, maar houden grote afstand. Het is 
duidelijk hun stekkie hier. Ik blijf lange tijd 
stilhangen en maak af en toe een testfoto. 
Te ver weg zijn ze, ik heb enkel silhouetten 
vastgelegd met dit objectief. Vastbesloten 
wacht ik mijn kansen af, nu niet gaan twijfelen 
aan de lenskeuze. Twee andere zeelten lijken 
zich niet te storen aan mij en stukje voor 
stukje probeer ik deze steeds dichterbij te 
benaderen. Ze reageren niet, nog maar iets 
verder dan. De wirwar van boomtakken lijken 
een spelbreker, ik ben nu zo dichtbij! Alleen 
door de omvang van de cameraset bewegen de 
takken wat de zeelt weer nerveus maakt. Ook 
dat nog. De spanning ervaar ik niet alleen. 

Want Bruno, die net buiten het beeld van de 
groothoek ligt, knikt ja, nu! Verder dan dit kan 
ik niet komen, flits. De zeelt lijkt nog steeds 
de baas hier en na enkele foto’s komt ze zelfs 
iets bijdraaien. Dit moment zullen we niet snel 
vergeten, wat een spanning en wat bijzonder. 
Zeelt, prachtvis. We zwemmen terug naar de 
instap en dan, na deze geweldige ontmoeting 
met de oh zo fraaie vis, weet ik het antwoord 
op mijn vraag. Hier krijg ik geen genoeg van!

PASPOORT ZEELT TINCA TINCA

Kenmerken: Opvallend is de oranje 
iris in de ogen en de zware staart. Ze 
worden rond de 60 centimeter groot. 
Op de mondhoeken hebben ze twee 
kleine bekdraden die onder water 
amper te zien zijn. 
Voedsel: Slakjes, kreeftachtigen, 
insectenlarven en plantaardige 
deeltjes. 
Paaiperiode: De paaitijd valt laat. De 
watertemperatuur moet hoog zijn, 
ongeveer 18-20 graden. Hun eieren 
zetten ze af op waterplanten in de 
ondiepe oeverzone. 
Leefgebied: In stilstaand zoet water 
met voldoende waterplanten. Van 
sloot tot zandafgraving. Waterplanten 
zijn een belangrijke factor in het 
leefgebied van zeelt. Tijdens hun 
winterslaap rusten ze vaak in de 
sliblaag van de bodem. Zeelt heeft 
iets bijzonders onder de vissen, 
zij kunnen wél goed tegen een 
zuurstofarme periode. Wanneer 
de waterplanten in het najaar 
afsterven, daalt hierdoor ook het 
zuurstofgehalte in het zoete water. 
Maar zeelt kan hier blijkbaar goed 
mee omgaan.

‘Hollandser’ kan niet 
met die oranje irissen.

Soms vraag ik mij af, 
hoelang houd ik dit vol?

Zeelt vertoeft ’s zomers 
graag tussen het riet.

Waterplanten zijn 
essentieel voor zeelt.
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Dezelfde vriendelijke 
uitstraling als een karper.

Dankzij onze superlocatie zijn alle duiksites 
eenvoudig bereikbaar, direct voor de duikschool 

vanaf de kant of per boot op maximaal 5-10 minuten 
vaarafstand. We kunnen u ook helpen met het 

vinden van een geschikte accommodatie dicht bij de 
duikschool. Meer weten over onze geweldige deals? 

Neem dan contact met ons op! Bekijk ook eens 
de positieve reviews online.

Safari Diving Lanzarote
www.safaridiving.com

Email: duiken@safaridiving.com
Tel.: 06 – 55 521 634
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